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3

39. Απ. Δ 227/05 (ΥΕΚ 896/Β/06-06-2007) & Απ. Δ 319/07 (ΥΕΚ
343/Β/03-03-2008) «Σέλη και Σιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής
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και καταλοίπων φορτίου»

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΚΟΠΟ
Η Εθνική και Κοινοτική πολιτική στον τομέα της προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην λήψη
αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης. τα πλαίσια αυτής της πολιτικής εκδόθηκε η Οδηγία 2000/59 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την
ΚΤΑ 3418/07/2002 όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΤΑ 8111.1/41/09. Η
Νομοθεσία στηρίχθηκε στην Διεθνή ύμβαση MARPOL 73/78 για την πρόληψη
της ρύπανσης της θάλασσας.
Βασικός σκοπός της οργάνωσης των Εγκαταστάσεων των Ευκολιών
Τποδοχής Αποβλήτων Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ είναι η εφαρμογή των διατάξεων της
προαναφερόμενης Εθνικής, Ευρωπαϊκής αλλά και Διεθνούς Νομοθεσίας για
την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη υγρών και
στερεών αποβλήτων πλοίων.
Για τον σκοπό αυτό ο ΟΛΠ ΑΕ οργάνωσε εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής
αποβλήτων πλοίων όπως οφείλουν όλα τα λιμάνια ενώ τα πλοία που
προσεγγίζουν τη λιμενική περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ οφείλουν να
παραδίδουν τα απόβλητά τους και τα κατάλοιπα φορτίου στις εγκαταστάσεις
αυτές. Σα πλοία επίσης οφείλουν να

συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος

λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέσω της καταβολής τελών ανεξάρτητα αν τις
χρησιμοποιούν ή όχι, έτσι ώστε να τους παρέχεται κίνητρο για να παραδίδουν
τα απόβλητά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις και να μην τα απορρίπτουν
στην θάλασσα.
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ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν εφαρμογή σε όλα τα πλοία που
προσεγγίζουν την λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και στις εξουσιοδοτημένες από τον
ΟΛΠ ΑΕ, εταιρείες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών την περιοχή
δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ και
Εξαιρούνται της εφαρμογής τα πολεμικά πλοία ή βοηθητικά σκάφη και άλλα
πλοία που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και
εκμεταλλεύονται για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία. Σα πλοία αυτά
μπορούν να παραδίδουν τα απόβλητά τους στις λιμενικές εγκαταστάσεις ΟΛΠ
ΑΕ εφόσον είναι εφικτό.
ΑΡΘΡΟ 3-ΟΡΙΜΟΙ
1) «πλοίο»: το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο
περιβάλλον,

συμπεριλαμβανομένων

αερολισθαινόντων

σκαφών,

των

των

υδροπτέρυγων,

καταδυόμενων

και

των

των
πλωτών

ναυπηγημάτων.
2) «ύμβαση MARPOL 73/78»: Η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή της
ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το
σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978, και όπως ισχύει κατά
την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος
3) «απόβλητα

που

παράγονται

συμπεριλαμβανομένων

των

από

λυμάτων,

πλοία»:
και

όλα

τα

κατάλοιπα

απόβλητα
εκτός

των

καταλοίπων φορτίου τα οποία παράγονται κατά την λειτουργία ενός
πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, ΙV, V &
VI της ύμβασης MARPOL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το
φορτίο απορρίμματα όπως ορίζονται στις οδηγίες για την εφαρμογή του
Παραρτήματος V της ύμβασης MARPOL 73/78.
4) «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου,
που παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου
μετά την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών
καθαρισμού,

συμπεριλαμβανομένων

των

υπερχειλίσεων

και

των

διαρροών κατά την φόρτωση/εκφόρτωση
5) «Λιμενικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων πλοίων»: κάθε σταθερή,
πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που
παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου
5

6) «αλιευτικό σκάφος»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται
εμπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων
7) «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για
αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσω πρόωσής
του
8) «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά
έργα και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων,
συμπεριλαμβανομένων

των

αλιευτικών

σκαφών

και

των

σκαφών

αναψυχής
9) «φορέας διαχείρισης λιμένα»: ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ
ΑΕ)
10) «Ανάδοχος»: Η εταιρεία που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ΟΛΠ ΑΕ για την
παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων εντός της
περιοχής αρμοδιότητάς του και σύμφωνα με το χέδιο διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ
11) «χέδιο»: Σο χέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων ΟΛΠ
ΑΕ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β - ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ
ΤΠΟΓΟΥΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΟΝ ΟΛΠ ΑΔ

ΑΡΘΡΟ 4 – ΓΟΜΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Η παροχή των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων από τον
ΟΛΠ ΑΕ στηρίζεται στο ακόλουθο πλαίσιο:
 χέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων ΟΛΠ ΑΕ
 Σέλη και Σιμολόγια διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
 Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών, με σκοπό τον συντονισμό των
εργασιών και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των πλοίων
Ο ΟΛΠ ΑΕ παρέχει τις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων μέσω
συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την
παροχή

υπηρεσιών

παραλαβής,

μεταφοράς,

προσωρινής

αποθήκευσης,

ενδιάμεσης επεξεργασίας όπου απαιτείται και οριστικής νόμιμης διάθεσης των
αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με το εγκεκριμένο χέδιο διαχείρισης αποβλήτων
πλοίων ΟΛΠ ΑΕ, τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και τελωνειακές διατάξεις και
χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Η συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων πλοίων, γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο «ΦΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΟΛΠ ΑΕ»
τις εγκαταστάσεις των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ
γίνονται δεκτές για παραλαβή και διαχείριση μέχρι τελικής διάθεσης, όλες οι
κατηγορίες αποβλήτων σύμφωνα με τη MARPOL 73/78 και την Εθνική
Νομοθεσία:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Παράρτημα
(Annex) της
MARPOL 73/78

Είδη αποβλήτων προς παράδοση

Κατηγορίες αποβλήτων


Καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων από
την μεταφορά του πετρελαίου, όπως,
κατάλοιπα μηχανοστασίου,
υπολείμματα φορτίου (εκπλύσεις
δεξαμενών) καθώς και θαλάσσερμα.



Πετρελαιοειδή απόβλητα
μηχανοστασίου πλοίων, που
παράγονται σε κάθε είδος πλοίου και

I

Πετρελαιοειδή

περιλαμβάνουν σεντινόνερα,
υπολείμματα καυσίμου, κατάλοιπα
(sludges) καθώς και χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια και


Πετρελαιοειδή απόβλητα
δεξαμενοπλοίων, στα οποία
περιλαμβάνονται τα κατάλοιπα
φορτίου, εκπλύσεις δεξαμενών φορτίου,

ΙΙ

Επιβλαβείς υγρές ουσίες
χύδην

III

υσκευασμένες επιβλαβείς
ουσίες

IV

Λύματα

V

Απορρίμματα
(τερεά απόβλητα)

VI

Απόβλητα σχετιζόμενα με
αέριες εκπομπές

ακάθαρτο θαλάσσερμα κλπ
Φημικά κατάλοιπα από μεταφορά χημικών
χύδην, (κατάλοιπα και
μίγματα που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες).
υσκευασμένες επικίνδυνες ουσίες
Λύματα συγκεντρωμένα σε
δεξαμενές, προς απόρριψη καθώς και μερικά
επεξεργασμένα λύματα προς απόρριψη
τα απορρίμματα περιλαμβάνονται:
i) τα οικιακού τύπου
- υπολείμματα τροφών
- απόβλητα συσκευασίας
- Ιατρικά απόβλητα
- Φαρτί, πλαστικό, γυαλί κλπ
και
ii) τα λειτουργικά απόβλητα
- Απόβλητα
συντήρησης:
στερεά
εμποτισμένα
με
πετρελαιοειδή
απόβλητα,
απόβλητα
συντήρησης
μηχανών, υπολείμματα συσκευασίας,
χρώματα κλπ
- Τπολείμματα φορτίου
- Απόβλητα σχετιζόμενα με το φορτίο:
παλέττες, υλικά υποστήριξης κλπ
- Διάφορα απόβλητα όπως: απόβλητα
ζώων,
σκωρίες,
υπολείμματα
αποτεφρωτήρων κλπ
Απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν
ατμοσφαιρική ρύπανση
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Σα πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι θα πρέπει το αργότερο 24 ώρες πριν τον
κατάπλου να αποστέλλουν συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
Ι), ώστε να γνωστοποιήσουν στις εγκαταστάσεις Ευκολιών Τποδοχής Αποβλήτων
ΟΛΠ ΑΕ

το είδος και τις ποσότητες των αποβλήτων που μεταφέρουν ή/και

προτίθενται να παραδώσουν.
Σα Τγρά απόβλητα, συλλέγονται με τα ακόλουθα μέσα:
 Βυτιοφόρα οχήματα
 Δεξαμενόπλοιο πλοίο
 Παράδοση σε εγκαταστάσεις της ΗΕC
Σα τερεά απόβλητα, συλλέγονται συσκευασμένα σε:
 Κάδους containers
 Υορτηγίδες
 Απορριμματοφόρα οχήματα
Όλα τα μέσα, πλωτά και χερσαία, που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένου
τύπου από τις αρμόδιες Αρχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η
Εθνική και Διεθνής Νομοθεσία και έχουν τα σχετικά κατά περίπτωση
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Όσον αφορά στα επικίνδυνα υγρά και στερεά απόβλητα, συλλέγονται και
διατίθενται κατάλληλα για τελική διάθεση ή επεξεργασία σε αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (με διασυνοριακή μεταφορά
αποβλήτων).
Σα απόβλητα καταλήγουν σε νόμιμους αποδέκτες είτε για επεξεργασία είτε
για τελική διάθεση σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο χέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ και στα σχέδια ροής εργασιών των
εταιρειών.
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ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
καταβάλλει τέλος διαχείρισης αποβλήτων. Σο σύστημα χρέωσης για όλες τις
κατηγορίες πλοίων περιγράφεται αναλυτικά στο Σεύχος Σελών και Σιμολογίων
για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ. (Απ.
6365/2269- ΥΕΚ 896/Β/06-06-2007 όπως αυτά αναμορφώνονται).
ύμφωνα με αυτό το σύστημα χρέωσης, τα πλοία που προσεγγίζουν την
λιμενική περιοχή του ΟΛΠ ΑΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 Πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες (πάγια ανταποδοτικά τέλη)
 Πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (προκαταβαλλόμενα τέλη)

την κατηγορία των εκτάκτων πλόων ανήκουν τα ακόλουθα πλοία:
1. Υορτηγά
2. Δεξαμενόπλοια
3. Επισκευαζόμενα πλοία (συμπεριλαμβανομένων και των επισκευαζόμενων
στα ιδιωτικά ναυπηγεία που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ
Α.Ε. )
4. Επιβατικά-Κρουαζιερόπλοια
την κατηγορία των τακτικών πλόων ανήκουν τα ακόλουθα πλοία:
1. Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου Αργοσαρωνικού
2. Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού τύπου Αργοσαρωνικού
3. Ε/Γ Σαχύπλοα (Τ/Δ και ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ)
4. Ε/Γ-Ο/Γ
5. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες
6. Ρυμουλκά, Τδροφόρα και Δ/Ξ εφοδιασμού πλοίων
7. Αλιευτικά-κάφη αναψυχής<12 επιβατών
8. Μικρά Ε/Γ πλοία κλειστού τύπου που εκτελούν δρομολόγια


Πειραιάς –αλαμίνα



Πέραμα-αλαμίνα



Πειραιάς-Αίγινα

9. Λάντζες
10. Μικρά φορτηγά με χωρητικότητα μικρότερη των 2000 ΚΟΦ
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Όσον αφορά τα Κρουαζιερόπλοια, καθορίζεται ανάλογα με τις αφίξεις τους, αν
ανήκουν στην κατηγορία των τακτικών πλόων ή των εκτάκτων πλόων. Πιο
συγκεκριμένα, όταν έχουν τουλάχιστον 3 αφίξεις/μήνα κατηγοριοποιούνται
στους τακτικούς πλόες και σε κάθε άλλη περίπτωση στους έκτακτους πλόες.
Σα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, κάθε φορά που καταπλέουν στις
λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. ΑΕ, καταβάλλουν υποχρεωτικά τέλος
διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών αποβλήτων. Σο τέλος αυτό
υπολογίζεται ανάλογα με τους Κ.Ο.Φ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια
και τα επισκευαζόμενα και ανάλογα με τον αριθμό πληρωμάτων & επιβατών για
τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
εγκεκριμένο τιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ.
τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια ή έχουν συχνούς και
τακτικούς ελλιμενισμούς στο λιμάνι του Πειραιά (τακτικοί πλόες) εφαρμόζεται
πάγιο ανταποδοτικό τέλος ανά κατηγορία και είδος πλοίου για την παροχή
υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών υποδοχής.
Σα πλοία κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες προσκομίζοντας τα σχετικά
στοιχεία και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
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ΑΡΘΡΟ 7 ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ
Με

σκοπό

τον

αποτελεσματικό

συντονισμό

των

εργασιών,

την

αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών όσο και την οργάνωση και την ομαλή
διεκπεραίωση των διαδικασιών, έχει δημιουργηθεί το Σμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών που υπάγεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων & Επιβατών του
ΟΛΠ ΑΕ.
Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Σμήματος Περιβαλλοντικών
Ευκολιών είναι:
i. Η οργάνωση των υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου των πλοίων
ii. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών υποδοχής αποβλήτων: ενημέρωση,
προγραμματισμός, έγγραφα παραλαβών
iii. Ο έλεγχος της τήρησης και εφαρμογής του χεδίου Παραλαβής και
Διαχείρισης αποβλήτων κατά την παροχή υπηρεσιών
iv. Η εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος, στο οποία θα γίνεται
καταγραφή των στοιχείων των πλοίων που καταπλέουν στην λιμενική
περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και των στοιχείων από την παροχή των υπηρεσιών
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Η μηχανογραφική εφαρμογή θα είναι
διαθέσιμη και στο ΤΕΝ/ΓΓΛΛΠ.
v. Η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των πλοίων που καταπλέουν στην
λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ και των Εντύπων Κοινοποίησης του
Παραρτήματος ΙΙ της ΚΤΑ 8111.1/41/09 (Τπόδειγμα Ι) που θα
αποστέλλονται από τα πλοία.
vi. Η διεκπεραίωση των αποφάσεων σχετικά με τα αιτήματα πλοίων που
αφορούν

εξαιρέσεις,

μειωμένα

τιμολόγια

και

την

κατάταξη

στην

κατηγορία τακτικών πλόων, που έχουν ληφθεί σε συνέχεια σχετικής
γνωμοδότησης Ειδικής Επιτροπής
vii. Η υποβολή ετήσιας αναφοράς στη ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ σε ηλεκτρονική μορφή
σχετικά με τα στοιχεία που κοινοποιούνται από τα καταπλέοντα πλοία με
τα στοιχεία πλοίων που πληρώνουν μειωμένα τέλη και με τα στοιχεία
πλοίων που εξαιρούνται με βάση το άρθρο 9 της ΚΤΑ 8111.1/41/09
viii. Η είσπραξης τελών και η διεκπεραίωση εκκαθαρίσεων προς τα
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εξυπηρετούμενα πλοία και προς τις εταιρείες παροχής των υπηρεσιών
ix. Η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων καταβολής τελών.
x. Η τήρηση αρχείου με στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες, ποσότητες και
την τελική διάθεση των αποβλήτων ανα κωδικό ΕΚΑ.
xi. Η τήρηση αρχείου για τρία χρόνια που θα περιλαμβάνει το έντυπο αναγνώρισης
που συνοδεύει τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και όλα τα αποδεικτικά
διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, όπως προβλέπεται στο χέδιο
του ΟΛΠ Α.Ε.
Σα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα των αποβλήτων μόλις παραλαμβάνονται από
το Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών θα αποστέλλονται στο Σμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος για έλεγχο της ορθότητας βάσει του είδους του αποβλήτου που
συνοδεύουν και θα επιστρέφονται στο Σμήμα για αρχειοθέτηση.
xii.Η διεκπεραίωση διαδικασίας καταγγελιών για ανεπάρκεια ευκολιών
υποδοχής αποβλήτων και διαβίβαση αυτών στο ΤΕΝ.
xiii.

Η τήρηση αρχείου με τις εν ισχύ απαραίτητες άδειες από την

ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τα πλοία και τα κατάλοιπα
φορτίου.
xiv. Ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεργασία
για τη βελτίωση αυτών.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ - ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Οι γενικές υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων περιγράφονται ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΛΟΙΑ
Σα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή δικαιοδοσίας ΟΛΠ ΑΕ οφείλουν να:
1. Αποστέλλουν (μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους) το συμπληρωμένο
έντυπο κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΤΑ 8111.1/41/09
(Παράρτημα Ι) στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών του ΟΛΠ Α.Ε.,
τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου του πλοίου ή μόλις γίνει γνωστός ο
κατάπλους αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στον πλοίαρχο σε
λιγότερο από 24 ώρες ή το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον
προηγούμενο λιμένα αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μικρότερη από 24
ώρες.
2. Εκπληρώνουν

τις

οικονομικές

τους

υποχρεώσεις

σύμφωνα

με

τα

εγκεκριμένα τέλη και τιμολόγια όπως ισχύουν για τις ευκολίες υποδοχής
αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ. Η καταβολή των τελών είναι υποχρεωτική
και στην περίπτωση μη καταβολής τους τιμολογούνται από τον ΟΛΠ ΑΕ και
ακολουθείται η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης εντός 10 ημερών
από την ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου.
ε

περίπτωση

οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών στον ΟΛΠ

Α. Ε θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20

του

N.

3622/2007 που αφορά τη δυνατότητα απαγόρευσης του απόπλου

του

πλοίου από τη Λιμενική Αρχή μετά από αίτημα του ΟΛΠ Α.Ε.
3. Συχόν απομάκρυνση οποιουδήποτε πλοίου/ πλωτού ναυπηγήματος από τη
λιμενική περιοχή του ΟΛΠ Α.Ε., μη εμπροθέσμως κοινοποιηθείσα,
συνεπάγεται την αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου για την εκ μέρους της
Τπηρεσίας τιμολόγηση των προβλεπομένων δικαιωμάτων.
4. Συχόν αιτηθείσα απαλλαγή από την καταβολή τελών και παράδοση
αποβλήτων για πλοία/ πλωτά ναυπηγήματα ευρισκόμενα σε ακινησία ή
εγκαταλελειμμένα, θα ξεκινά από την ημερομηνία γνωστοποίησης στην
υπηρεσία μας της κατάστασης του πλοίου από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του συνοδευόμενη από νόμιμα δικαιολογητικά.
14

ε περίπτωση παραμονής του πλοίου/

πλωτού ναυπηγήματος στην

παραπάνω κατάσταση πέραν του έτους και δικαιολογημένης αδυναμίας των
αρμοδίων για ενημέρωση της Τπηρεσίας μας επιτρέπεται απαλλαγή η οποία
θα αφορά κατά μέγιστο όριο, τα δικαιώματα έξι ( 6) μηνών από τη δήλωση.
5. Προς εξασφάλιση της είσπραξης των οφειλομένων ο ΟΛΠ Α.Ε. δύναται να
αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας (ελλιμενισμός, υδροδότηση,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή εργατικών ομάδων ή άλλων μέσων
φορτοεκφόρτωσης, χρήση χώρων κλπ) στους δυστροπούντες να καταβάλουν
εμπρόθεσμα τις προς αυτόν οφειλές τους.
6. Προσκομίζουν τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την
κατάταξή τους σε κάποια κατηγορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα
Σέλη και Σιμολόγια του ΟΛΠ ΑΕ και ενημερώνουν εγκαίρως το Σμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών για κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.
7. Παραδίδουν τα απόβλητά τους στις αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις ευκολιών
υποδοχής αποβλήτων και μόνο μέσω των εγκεκριμένων από τον ΟΛΠ ΑΕ
εταιρειών. Επίσης παραδίδονται τα απόβλητά τους πριν τον απόπλου του
πλοίου εκτός αν αποδεικνύεται ότι έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα
ως τον επόμενο λιμένα παράδοσης σύμφωνα με το προγραμματισμένο ταξίδι.
την περίπτωση που στον προβλεπόμενο λιμένα παράδοσης δεν υπάρχουν
κατάλληλες υποδομές ή που δεν είναι γνωστός ο επόμενος λιμένας
υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητά του πριν τον απόπλου του πλοίου.
8. Παραδίδουν ξεχωριστά τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων (απόβλητα λιπαντικών
ελαίων, ηλ. συσσωρευτές και ηλ. στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού

εξοπλισμού,

χρησιμοποιημένα

ελαστικά,

νοσοκομειακά

απόβλητα, συσκευασίες κλπ) και να ενημερώνουν εγκαίρως τις εταιρείες για
το είδος, την κατηγορία και την ποσότητά τους ενώ με την παράδοση τους
παραλαμβάνουν σχετική απόδειξη και συμπληρωμένα έντυπα αναγνώρισης.
9. Παραδίδουν τα επικίνδυνα απόβλητα ξεχωριστά και ενημερώνουν εγκαίρως
τις εταιρείες για το είδος, την κατηγορία και την ποσότητά τους
Για τα επικίνδυνα απόβλητα και για τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων
παραλαμβάνουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία από τις εταιρείες
διαχείρισης:
I. Απόδειξη παραλαβής
II. Έντυπα αναγνώρισης αποβλήτου
III. Αποδεικτικά στοιχεία για την τελική διάθεση των παραλαμβανόμενων
αποβλήτων
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
Σο πλαίσιο υποχρεώσεων των εταιρειών που έχουν επιλεγεί και εξουσιοδοτηθεί
από τον ΟΛΠ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων στα πλοία
είναι:
1. Εφαρμογή του χεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων
ΟΛΠ ΑΕ
2. 24ωρη και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εξυπηρέτηση των πλοίων
3. Εφαρμογή εγκεκριμένου χεδίου αντιμετώπισης περιπτώσεων έκτακτης
ανάγκης.
4. Εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου εργασιών βάσει του οποίου έχει
επιλεγεί η εταιρεία
5. Σήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και μέριμνα ώστε να
βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους
6. Σήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών διατάξεων και κανονισμών
λειτουργίας του λιμένα, καθώς και των διατάξεων της Νομοθεσίας για τη
διαχείριση αποβλήτων
7. Σήρηση αρχείου με τα στοιχεία που κοινοποιούνται από τους πλοιάρχους
8. Κοινοποίηση των αιτημάτων παραλαβής αποβλήτων και βεβαιώσεων
παράδοσης στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών και καταγραφή των
σχετικών στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση μέσω της μηχανογραφικής
εφαρμογής του Σμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών
9. Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής που θα είναι αριθμημένη και θεωρημένη
από τον ΟΛΠ ΑΕ, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου, τα
στοιχεία του μέσου παραλαβής, την ποσότητα και το είδος των
καταλοίπων, η ημερομηνία παραλαβής, ο αριθμός τελωνειακής άδειας ,
ο αριθμός της σύμβασης με τον ΟΛΠ ΑΕ, οι αριθμοί έγκρισης των
απαιτούμενων αδειών και τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας
που θα καταλήξουν τα κατάλοιπα και ο αριθμός αδείας λειτουργίας
αυτής.
10. Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας συλλογής, μεταφοράς και τελικής
διάθεσης των επικίνδυνων και των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων
(απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλ. συσσωρευτές και ηλ. στήλες, απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιημένα ελαστικά,
νοσοκομειακά απόβλητα, συσκευασίες κλπ). Η συνολική διαχείριση των
ανωτέρω

αποβλήτων

θα

γίνεται

σύμφωνα

με

την

ισχύουσα
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Νομοθεσία και θα τηρείται εκτός από τους αναδόχους και από το Σμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών αρχείο αποδεικτικών στοιχείων για το σύνολο
της διαδικασίας διαχείρισης τα οποία προσκομίζονται και στο πλοίο.
Πιο συγκεκριμένα, για τα επικίνδυνα απόβλητα καθώς και για τα ειδικά
ρεύματα αποβλήτων

πριν από την παραλαβή τους από τα πλοία θα

προσκομίζεται, όπου απαιτείται, χημική ανάλυση του αποβλήτου που
παραλαμβάνεται και στα πλαίσια της τήρησης όλων των νόμιμων
διαδικασιών θα πρέπει να παραδίδονται στα πλοία και στον ΟΛΠ Α.Ε τα
εξής:
i. Απόδειξη παραλαβής
ii. Έντυπα αναγνώρισης αποβλήτου
iii. Αποδεικτικά

στοιχεία

για

την

τελική

διάθεση

των

(ΑΛΕ)

θα

παραλαμβανόμενων αποβλήτων
Η

παραλαβή

των

Αποβλήτων

Λιπαντικών

Ελαίων

πραγματοποιείται χωρίς χρέωση προς τα πλοία, εφόσον οι ποσότητες
παραδίδονται από τα πλοία διαχωρισμένες

από τα υπόλοιπα υγρά

απόβλητα.
11. Εξυπηρέτηση αιτήματος για παράδοση αποβλήτων εφόσον προσκομισθεί
η απόδειξη καταβολής τέλους από τον εκπρόσωπο του πλοίου.
12.

Ανταπόκριση σε αίτημα πλοίου για περισυλλογή αποβλήτων τέτοια ώστε
να μην προκαλούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στον απόπλου ή
στις λοιπές εργασίες του πλοίου ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται και το
απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

13.

Μεριμνούν ώστε να ειδοποιούνται οι χρήστες για τυχόν οικονομικές
εκκρεμότητες και να διεκπεραιώνονται τα εκκρεμή τιμολόγια τακτικών
και εκτάκτων πλοίων με απόδειξη.

14. ε περίπτωση που δεν παραλαμβάνονται τα εκκρεμή τιμολόγια από
τους υπόχρεους, οι εταιρείες θα μεριμνούν ώστε αυτά να επιδίδονται μέσω
δικαστικού επιμελητή νομίμως και εφόσον δεν εξοφληθούν εντός 10
ημερών από την επίδοση να αποστέλλοντα στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης
Οικονομικού του ΟΛΠ για την λήψη αναγκαστικών μέτρων σύμφωνα με
τον ΚΕΔΕ.
15. Προσκομίζουν στον ΟΛΠ Α.Ε. επίσημες καταστάσεις από την Εφορία όπου
φαίνεται η οριστική διαγραφή των επισφαλών πελατών, προκειμένου να
γίνει η ετήσια εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 20.4 της διακήρυξης
9/2007.
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ΑΡΘΡΟ 10 –ΟΛΠ ΑΔ
Σο πλαίσιο υποχρεώσεων του ΟΛΠ ΑΕ, ως φορέα διαχείρισης του Λιμένα
Πειραιά καθορίζεται κυρίως από τις διατάξεις της ΚΤΑ 8111.1/41/09 και
συνοψίζεται ακολούθως:
1. Διάθεση

λιμενικών

εγκαταστάσεων

παραλαβής

και

διαχείρισης

αποβλήτων πλοίων, κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων
που χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς να γίνονται αιτία
αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων.
2. Επάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων όσον αφορά στις κατηγορίες και ποσότητες αποβλήτων που
παράγονται

και

στο

σύνολο

αφίξεων

και

τύπων

πλοίων

που

χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά.
3. Κατάρτιση και εφαρμογή χεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΤΑ 8111.1/41/09
4. Κατάρτιση και εφαρμογή συστήματος τελών και τιμολογίων, ώστε το
κόστος των εργασιών παραλαβής, διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής
διάθεσης των αποβλήτων πλοίων να καλύπτεται από τα πλοία που
προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά. Η εφαρμογή του συστήματος Σελών
και Σιμολογίων θα πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο για το πλοίο ώστε να
παραδίδει τα απόβλητά του στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ ΑΕ
και να μην τα απορρίπτει ανεξέλεγκτα στον θαλάσσιο χώρο και για τον
λόγο αυτό η καταβολή τέλους είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία που
προσεγγίζουν την λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ ανεξάρτητα αν κάνουν
χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων.
5. Έγκριση του εφαρμοζόμενου συστήματος Σελών και Σιμολογίων από την
ΓΓΛΛΠ/ΤΕΝΑΝΠ
6. Επαρκής ενημέρωση χρηστών και εξουσιοδοτημένων αναδόχων περί των
υποχρεώσεών τους και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την
εφαρμογή των διατάξεων της Εθνικής Νομοθεσίας
7. Διαδικασία εξέτασης και λήψης απόφασης επί αιτημάτων πλοίων που
αφορούν: εξαίρεση με βάση το αρ. 9 της ΚΤΑ 8111.1/41/09, μείωση
τελών με βάση το αρ. 8 της ΚΤΑ 8111.1/41/09, κατηγοριοποίηση ή
επανεξέταση κατηγοριοποίησης πλοίου όσον αφορά στην καταβολή
τελών, από αρμόδια Επιτροπή.
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8. Διαβίβαση στην ΓΓΛΛΠ/ΤΕΝΑΝΠ των ζητούμενων στοιχείων καθώς και
καταγγελιών

ανεπάρκειας

λιμενικών

εγκαταστάσεων

υποδοχής

αποβλήτων πλοίων
9. Εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Εθνικής και
Ευρωπαϊκής) σε όλα τα στάδια διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων καθώς
και των τελωνιακών διατάξεων και του Κανονισμού Λιμένος, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
10. Έλεγχος και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τα εξυπηρετούμενα πλοία
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΛΟΔ
Οι διαδικασίες που οφείλει να ακολουθήσει ένα πλοίο που χρησιμοποιεί τις
εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων περιγράφονται στην
συνέχεια:
1.

Σο έντυπο κοινοποίησης (Παράρτημα ΙΙ ΚΤΑ 8111.1/41/09 Παράρτημα Ι) αποστέλλεται στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών
από το πλοίο (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) όπως
προβλέπεται στο άρθρο 8(§ 1) του παρόντος. Σο έντυπο είναι
υποχρεωτικό να αποστέλλεται από το πλοίο ανεξάρτητα από το αν θα
παραδώσει

απόβλητα

στις

λιμενικές

εγκαταστάσεις

ευκολιών

υποδοχής αποβλήτων ΟΛΠ ΑΕ.
2.

Καταβολή τελών:
i)

το πλοίο (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) πρέπει να
καταβάλλει τα ανάλογα προκαταβαλλόμενα τέλη στο Σμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών με την κατάθεση του εντύπου
κοινοποίησης και το αργότερο έως και τον κατάπλου του πλοίου

ii)

Σα στοιχεία του πλοίου καθώς και τα στοιχεία του εντύπου
κοινοποίησης εισάγονται μέσω μηχανογραφικού συστήματος σε
ηλεκτρονική βάση που διατηρεί το Σμήμα Περιβαλλοντικών
Ευκολιών

iii)

Γνωστοποιούνται στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών όσα
συμπληρωματικά στοιχεία του πλοίου απαιτούνται για την
κατάταξή

του

σε

κάποια

κατηγορία

σύμφωνα

με

τα

προβλεπόμενα στο τεύχος τελών και Σιμολογίων του ΟΛΠ ΑΕ
και υπολογίζεται το αντίστοιχο οφειλόμενο τέλος.
iv)

την συνέχεια εκδίδεται σχετικό παραστατικό είσπραξης του
οφειλόμενου τέλους ξεχωριστά για τα υγρά και τα στερεά
απόβλητα στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού τέλους,
η κατηγορία του πλοίου κλπ

v)

Η εξόφληση του τέλους πραγματοποιείται στο Σαμείο του
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Σμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και ταυτόχρονα με την
απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και βεβαίωση καταβολής τέλους
(Παράρτημα II), στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού
του τέλους. Η βεβαίωση καταβολής του τέλους χρησιμοποιείται
ως

αποδεικτικό

στοιχείο

εκπλήρωσης

των

οικονομικών

υποχρεώσεων του πλοίου
vi)

Εναλλακτικός

τρόπος

πληρωμής

τέλους:

Οι

νόμιμοι

εκπρόσωποι των πλοίων μπορούν να καταθέτουν εγγυητική
επιστολή αντί της πληρωμής σε μετρητά ώστε να διευκολύνονται
οι οικονομικές συναλλαγές. Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης,
εφοπλιστής, ναυτικός πράκτορας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του
πλοίου) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ένα
ή περισσότερα πλοία τα οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια.
Η εγγυητική επιστολή (Παράρτημα IV) θα καλύπτει το ποσό
που θα έχει προκύψει από τον υπολογισμό του οφειλόμενου
τέλους συναρτήσει των προγραμματισμένων αφίξεων σε μηνιαία
βάση προσαυξημένο κατά 10%. Ο υπόχρεος οφείλει να
καταβάλλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό του τέλους εντός
δέκα (10) ημερών από την άφιξη του πλοίου. την περίπτωση
που δεν καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό εντός της
προαναφερόμενης

προθεσμίας

ακολουθείται

η

διαδικασία

κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος της
εγγυητική επιστολής θα καθορίζεται κατά περίπτωση.
3.

την περίπτωση που το πλοίο προτίθεται να παραδώσει απόβλητα
αποστέλλει (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) σχετικό αίτημα
στην εταιρεία για την περισυλλογή αποβλήτων (στερεά ή υγρά) ώστε να
γίνει ο προγραμματισμός εργασιών. Σο αίτημα που αποστέλλεται στην
εταιρία για περισυλλογή αποβλήτων θα συνοδεύεται από τη βεβαίωση
είσπραξης τέλους.

4.

Ειδικά, για τα επικίνδυνα απόβλητα και για όσα εξ΄ αυτών απαιτείται
η έκδοση άδειας διασυνοριακής μεταφοράς, το αίτημα για την
παραλαβή τους πρέπει να υποβάλλεται από το εξυπηρετούμενο πλοίο
ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 15
εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ της εργασίας παραλαβής, για την
διεκπεραίωση των διατυπώσεων από τον ανάδοχο, εκτός έκτακτων
περιπτώσεων.
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5.

Για παράδοση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ( ΑΛΕ) ισχύουν:
i.

Η εταιρεία του πλοίου συμπληρώνει στο έντυπο κοινοποίησης την
ποσότητα που πρόκειται να παραδώσει με την περιγραφή του Α.Λ.Ε.
και

το έντυπο αυτό θα διαβιβάζεται στον ανάδοχο H.E.C, στην

ΕΛ.ΣΕ.ΠΕ. και στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
ii. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης παραλαβής θα παρευρίσκεται
εκπρόσωπος του πλοίου και της εταιρείας ΕΛ.ΣΕ.ΠΕ και θα γίνεται
επιτόπια δειγματοληψία – ανάλυση με τη μέθοδο του Quick Test
που θα πιστοποιεί ότι το υγρό κατάλοιπο είναι λιπαντικό έλαιο χωρίς
άλλες προσμίξεις, τότε το πλοίο δεν θα έχει καμία χρέωση για την
παραλαβή και διάθεση της συγκεκριμένης ποσότητας των ΑΛΕ.
iii. ε περίπτωση όπου τα Α.Λ.Ε. είναι αναμεμειγμένα με άλλα υγρά
απόβλητα, τότε θα χρεώνεται κανονικά όλη η ποσότητα του υγρού
καταλοίπου στην εταιρεία που ανήκει το πλοίο σύμφωνα με τα
<<Σέλη & Σιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων>>.
iv. Οι υπόλοιπες παραδόσεις υγρών καταλοίπων κάθε πλοίου που δεν
αφορούν Α.Λ.Ε. θα χρεώνεται κανονικά.
6.

την περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα, θα του
χορηγείται απόδειξη παραλαβής από την εταιρεία παροχής των
υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτή θα είναι αριθμημένη και θεωρημένη
από τον ΟΛΠ. Η απόδειξη θα είναι δίγλωσση, δηλαδή θα συντάσσεται
τόσο στη Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα καταγράφεται
στο

μηχανογραφικό

σύστημα.

Σο

περιεχόμενο

της

απόδειξης

παραλαβής θα είναι: η ποσότητα και το είδος των στερεών ή υγρών
αποβλήτων που παραδόθηκαν, οι ώρες έναρξης και λήξης της
εργασίας, ο αριθμός της σύμβασης της εταιρείας με τον ΟΛΠ ΑΕ, ο
αριθμός

άδειας

της

ευκολίας

υποδοχής

και

ο

αριθμός

της

τελωνειακής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, ενώ θα υπογράφεται από
τον πλοίαρχο του παραδίδοντος πλοίου και από τον υπεύθυνο του
παραλαμβάνοντας μέσου της εταιρείας
7.

Η εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων
εκδίδει τιμολόγιο προς το πλοίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο
Σιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Σο τιμολόγιο αυτό πληρώνεται απευθείας στην
εταιρεία

παραλαβής

και

διαχείρισης

των

αποβλήτων

από

εξυπηρετούμενο πλοίο.
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το

8.

την περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα η επιστροφή του
αναλογούντος προκαταβαλλόμενου τέλους πραγματοποιείται, εφόσον
ο

εκπρόσωπός

του

προσκομίσει

στο

Σμήμα

Περιβαλλοντικών

Ευκολιών την απόδειξη παράδοσης αποβλήτων και τα παραστατικά
εξόφλησης των οφειλών του προς τις εταιρείες για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες.
9.

τη περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα αλλά δεν έρθει στο
ταμείο του Σμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών να καταβάλλει το
ανάλογο τέλος, μετά τον απόπλου του πλοίου θα εκδίδεται τιμολόγιο
επί πιστώσει με το 100% της αξίας του τέλους και θα αποστέλλεται
στον νόμιμο εκπρόσωπο του πλοίου.
Εάν εντός 10 ημερών από την επίδοση δεν εξοφληθεί το σχετικό
τιμολόγιο, αυτό θα προωθείται στο αρμόδιο Σμήμα της Δ/νσης
Οικονομικού για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της αναγκαστικής
είσπραξης.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΟΙΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΛΟΔ
1.
Σο έντυπο κοινοποίησης (Παράρτημα Ι) αποστέλλεται στο Σμήμα
Περιβαλλοντικών Ευκολιών, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του
πλοίου. Σο έντυπο θα αποστέλλεται ανάλογα με την κατηγορία του
πλοίου, μία φορά το μήνα ή το δίμηνο (πριν από την παράδοση αφού
ισχύουν οι ειδικές διατάξεις εξαιρέσεων της ΚΤΑ 8111.1/41/09)
2.

Καταβολή τελών:
i)

Σα πλοία θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πάγια
ανταποδοτικά τέλη, μέσα στις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στο
Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών

ii)

το Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών θα προσκομίζονται από
το πλοίο (ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του), τα συμπληρωματικά
στοιχεία του πλοίου που απαιτούνται για την κατάταξή του σε
κάποια κατηγορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα Σέλη και
Σιμολόγια του ΟΛΠ ΑΕ καθώς και τα προγραμματισμένα
δρομολόγια

του

πλοίου

για

τον

τρέχοντα

μήνα

ώστε

να

υπολογίζεται το αντίστοιχο οφειλόμενο τέλος
iii)

Σα στοιχεία του πλοίου καθώς και τα στοιχεία του εντύπου
κοινοποίησης, εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα

iv)

την συνέχεια εκδίδεται σχετικό παραστατικό είσπραξης του
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οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους ξεχωριστά για τα υγρά και τα
στερεά απόβλητα.
v)

Η εξόφληση του τέλους πραγματοποιείται στο Σαμείο του
Σμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και ταυτόχρονα με την
απόδειξη είσπραξης εκδίδεται και βεβαίωση καταβολής πάγιου
ανταποδοτικού τέλους (Παράρτημα III) στην οποία επισυνάπτεται
φύλλο υπολογισμού του τέλους. Η βεβαίωση καταβολής του
τέλους χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης των
οικονομικών υποχρεώσεων του πλοίου

vi)

Εναλλακτικός

τρόπος

πληρωμής

τέλους:

Οι

νόμιμοι

εκπρόσωποι των πλοίων μπορούν να καταθέτουν εγγυητική
επιστολή αντί της πληρωμής σε μετρητά ώστε να διευκολύνονται
οι οικονομικές συναλλαγές. Ο ενδιαφερόμενος (πλοιοκτήτης,
εφοπλιστής, ναυτικός πράκτορας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του
πλοίου) θα καταθέσει εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ένα ή
περισσότερα πλοία τα οποία θα προσδιορίζονται με σαφήνεια. Η
εγγυητική επιστολή (Παράρτημα IV) θα καλύπτει το ποσό που θα
έχει προκύψει από τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους
συναρτήσει των προγραμματισμένων αφίξεων σε μηνιαία βάση
προσαυξημένο κατά 10%. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το
αντίστοιχο χρηματικό ποσό του τέλους στο τέλος κάθε μήνα όπου
και πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση. την περίπτωση που
δεν

καταβληθεί

προαναφερόμενης
κατάπτωσης

το

αντίστοιχο

προθεσμίας

εγγυητικής

χρηματικό
ακολουθείται

επιστολής.

Ο

ποσό

εντός

η

χρόνος

της

διαδικασία
ισχύος

της

εγγυητικής επιστολής θα καθορίζεται κατά περίπτωση.
3.

την περίπτωση που το πλοίο προτίθεται να παραδώσει απόβλητα
αποστέλλει (ή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του) σχετικό αίτημα
στην εταιρεία για την περισυλλογή αποβλήτων (υγρών ή στερεών) ώστε
να γίνει ο προγραμματισμός εργασιών. Σο αίτημα που αποστέλλεται
στην εταιρία για περισυλλογή αποβλήτων θα συνοδεύεται από τη
βεβαίωση είσπραξης τέλους.

4.

Για παράδοση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ( ΑΛΕ) ισχύουν:
i. Η εταιρεία του πλοίου συμπληρώνει στο έντυπο κοινοποίησης την
ποσότητα που πρόκειται να παραδώσει με την περιγραφή του Α.Λ.Ε.
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και

το έντυπο αυτό θα διαβιβάζεται στον ανάδοχο H.E.C, στην

ΕΛ.ΣΕ.ΠΕ. και στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
ii. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης παραλαβής θα παρευρίσκεται
εκπρόσωπος του πλοίου και της εταιρείας ΕΛ.ΣΕ.ΠΕ και θα γίνεται
επιτόπια δειγματοληψία – ανάλυση με τη μέθοδο του Quick Test
που θα πιστοποιεί ότι το υγρό κατάλοιπο είναι λιπαντικό έλαιο χωρίς
άλλες προσμίξεις, τότε το πλοίο δεν θα έχει καμία χρέωση για την
παραλαβή και διάθεση της συγκεκριμένης ποσότητας των ΑΛΕ.
iii. ε περίπτωση όπου τα Α.Λ.Ε. είναι αναμεμειγμένα με άλλα υγρά
απόβλητα, τότε θα χρεώνεται κανονικά όλη η ποσότητα του υγρού
καταλοίπου στην εταιρεία που ανήκει το πλοίο σύμφωνα με τα
<<Σέλη & Σιμολόγια παροχής ευκολιών υποδοχής καταλοίπων>>.
iv. Οι υπόλοιπες παραδόσεις υγρών καταλοίπων κάθε πλοίου που δεν
αφορούν Α.Λ.Ε. θα χρεώνεται κανονικά.
5.

την περίπτωση που το πλοίο παραδώσει απόβλητα, θα του
χορηγείται απόδειξη παραλαβής από την εταιρεία παροχής των
υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτή θα είναι αριθμημένη και θεωρημένη
από τον ΟΛΠ. Η απόδειξη θα είναι δίγλωσση, δηλαδή θα συντάσσεται
τόσο στη Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και θα καταγράφεται
στο

μηχανογραφικό

σύστημα.

Σο

περιεχόμενο

της

απόδειξης

παραλαβής θα είναι: η ποσότητα και το είδος των στερεών ή υγρών
αποβλήτων που παραδόθηκαν, οι ώρες έναρξης και λήξης της
εργασίας, ο αριθμός της σύμβασης της εταιρείας με τον ΟΛΠ ΑΕ, ο
αριθμός

άδειας

της

ευκολίας

υποδοχής

και

ο

αριθμός

της

τελωνειακής άδειας, όπου αυτή απαιτείται, ενώ θα υπογράφεται από
τον πλοίαρχο του παραδίδοντος πλοίου και από τον υπεύθυνο του
παραλαμβάνοντας μέσου της εταιρείας
6.

Η εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων
πέρα των ανταποδοτικών τελών, εκδίδει τιμολόγιο προς το πλοίο
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σιμολόγιο ΟΛΠ ΑΕ. Σο τιμολόγιο αυτό
πληρώνεται απευθείας στην εταιρεία παραλαβής και διαχείρισης των
αποβλήτων από το εξυπηρετούμενο πλοίο.

7.

το τέλος κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται οι εκκαθαρίσεις σχετικά
με τα τέλη και τιμολόγια. την περίπτωση που υπάρξει διαφορά
ανάμεσα στα προγραμματισμένα βάσει των οποίων καθορίσθηκε το
ύψος του οφειλόμενου τέλους και στα πραγματοποιηθέντα
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δρομολόγια, έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις του τεύχους
Σελών και Σιμολογίων.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΞΑΙΡΔΔΙ-ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ
Σα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και
τακτικούς ελλιμενισμούς μπορούν να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις:
κοινοποίησης, καταβολής τελών και παράδοσης αποβλήτων. Σα αιτήματα
εξαίρεσης εξετάζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην
κείμενη Νομοθεσία.
Σα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, με άδεια μεταφοράς 12
επιβατών το πολύ εξαιρούνται της υποχρέωσης κοινοποίησης και καταβολής
τελών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Σα αιτήματα πλοίων για εξαιρέσεις, μειωμένες χρεώσεις και κατάταξης στην
κατηγορία τακτικών πλόων κατατίθενται στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών
και διαβιβάζονται προς εξέταση. Η εξαίρεση ισχύει από την ημερομηνία
κατάθεσης του σχετικού αιτήματος με συνημμένο τον πλήρη φάκελο των
δικαιολογητικών.
Σα τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά ως την ημερομηνία λήψης
της απόφασης εξαίρεσης. τη συνέχεια θα πραγματοποιείται εκκαθάριση με
επιστροφή του 90% του προκαταβαλλόμενου ποσού. Η παρακράτηση του 10%
του προκαταβαλλόμενου ποσού θα αποδίδεται στην κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του Σμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
Η επιστροφή του προκαταβαλλόμενου ποσού θα πραγματοποιείται όταν το
πλοίο δεν έχει κάνει χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων για παράδοση
αποβλήτων από την ημερομηνία της αίτησης του για εξαίρεση και έκτοτε,
καθώς η εκκαθάριση αφορά στα τέλη και όχι στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
i. Γιαδικαζία εξαιπέζεων:
Ένα πλοίο μπορεί να εξαιρεθεί από τις υποχρεώσεις :


Αποστολής Εντύπου Κοινοποίησης



Παράδοσης αποβλήτων



Καταβολής τελών

όταν

εκτελεί προγραμματισμένα

δρομολόγια με τακτικούς

και συχνούς

ελλιμενισμούς και εφόσον υπάρχουν αποδείξεις για την παράδοση των
αποβλήτων και την καταβολή τελών σε άλλο λιμένα επί της διαδρομής του.
Ως πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και
τακτικούς ελλιμενισμούς θεωρούνται:
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-

Σα πάσης φύσεως Ε/Γ και Ο/Γ πλοία που εκτελούν προγραμματισμένους
πλόες

-

Σα πλοία που λειτουργούν κυρίως εντός και πέριξ του λιμένα

( π.χ.

ρυμουλκά, σκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων, λάτζες).
- Σα Υ/Γ πλοία μέχρι 500κ.ο.χ. που καταπλέουν τουλάχιστον δύο φορές

το

μήνα στο λιμένα διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων και καταβολής
τελών
-

Σα

πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στο λιμένα

διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων και καταβολής τελών.
Επιπλέον των ανωτέρω για τα φορτηγά πλοία>2000 κοχ και τα δεξαμενόπλοια
προκειμένου να αιτηθούν εξαιρέσεως θα πρέπει να προσεγγίζουν το λιμένα Πειραιά
τουλάχιστον μια φορά ανά δεκαπέντε μέρες.
Προκειμένου να εξαιρεθεί ένα πλοίο από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με
τα παραπάνω θα πρέπει να καταθέσει αίτηση (Παράρτημα V) στον ΟΛΠ ΑΕ –
Διεύθυνση

Εξυπηρέτησης

Πλοίων

&

Επιβατών/Σμήμα

Περιβαλλοντικών

Ευκολιών. την αίτηση θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
Α)Βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα διακανονισμού, όπως το
Τπόδειγμα στο παράρτημα VIII, στην οποία θα αναφέρονται ότι:


Διαθέτει αναγνωρισμένες Ευκολίες Τποδοχής Αποβλήτων Πλοίων



Εφαρμόζει χέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων το οποίο είναι
εγκεκριμένο

σύμφωνα

με

την

ΚΤΑ

8111.1/41/09

και

θα

επισυνάπτεται η Απόφαση Έγκρισης του χεδίου ή θα αναφέρεται ο
αριθμός της Απόφασης Έγκρισης του χεδίου.


Τπάρχει

σε

ισχύ

διακανονισμός

ο

οποίος

εγγυάται

ότι

το

συγκεκριμένο πλοίο πληρώνει τέλη και παραδίδει τα απόβλητά του
στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων του λιμένα


Φρονική διάρκεια ισχύος του διακανονισμού ή της συγκεκριμένης
βεβαίωσης

Β) Αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων στον λιμένα διακανονισμού
Γ) Προγραμματισμένο δρομολόγιο το οποίο θα είναι θεωρημένο από την
αρμόδια λιμενική Αρχή ή όπου δεν είναι εφικτό αυτό να προσκομίζονται
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
Δ) υμπληρωμένος ο κάτωθι πίνακας δικαιολογητικών
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Η αίτηση με τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα θα εξετάζεται από ειδική
επιτροπή

του

ΟΛΠ

Α.Ε.

η

οποία

θα

εισηγείται

προς

τη

Διεύθυνση

Εξυπηρέτησης Πλοίων & Επιβατών /Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών για την
κατ’αρχήν αποδοχή του αιτήματος. τη συνέχεια το αίτημα θα διαβιβάζεται
προς το αρμόδιο ΣΠΘΠ/ΚΛΠ για γνωμοδότηση. Η τελική απόφαση για την
αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος εξαίρεσης θα λαμβάνεται από τη Διοίκηση
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του ΟΛΠ ΑΕ ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή αιτήματος
εξαίρεσης είναι η θετική γνωμοδότηση του ΣΠΘΠ/ΚΛΠ.
Η απόφαση εξαίρεσης θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύει και η
βεβαίωση του φορέα διαχείρισης του λιμένα παράδοσης των αποβλήτων. την
περίπτωση που δεν καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της ανωτέρω
βεβαίωσης διακανονισμού, η εξαίρεση θα έχει μέγιστη ισχύ ενός έτους.
ii. Γιαδικαζία μείωζηρ ηελών
Επιτρέπεται η μείωση των τελών για πλοία για τα οποία μπορεί να
αποδειχθεί ότι παράγουν μειωμένες ποσότητες αποβλήτων. Προκειμένου να
μειωθεί το τέλος ενός πλοίου θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση
(Παράρτημα

VI)

στον

ΟΛΠ

ΑΕ

–Διεύθυνση

Εξυπηρέτησης

Πλοίων

&

Επιβατών/Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών.
την αίτηση θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα:
i. Βεβαίωση του Σοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Εμπορικών
Πλοίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
ii. Αποδείξεις για την παραγωγή μειωμένων ποσοτήτων αποβλήτων του
πλοίου
Η αίτηση με τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα θα εξετάζονται από Ειδική
Επιτροπή και η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τη Διοίκηση ΟΛΠ ΑΕ. Η
απόφαση μείωσης τελών θα ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης του
αιτήματος με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η καταβολή τελών είναι
υποχρεωτική έως την ημερομηνία λήψης της απόφασης όπου και γίνεται
συμψηφισμός.
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΔ ΓΙΑ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
την περίπτωση που προκληθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε ένα πλοίο
από τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων του στο λιμάνι του Πειραιά, το
πλοίο μπορεί να καταγγείλει την ανεπάρκεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η καταγγελία θα
αποτυπώνεται σε έγγραφο που θα έχει την μορφή του Παραρτήματος VII και θα
κοινοποιείται στο Σμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών προς εξέταση.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
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ΟΛΠ Α.Δ
Γιεύθςνζη Δξςπηπέηηζηρ Πλοίων
Σμήμα Πεπιβαλλονηικών Δςκολιών.
Σηλ.: 210 4550322
Φαξ: 210 4550323
e-mail : olp-geap@olp.gr

Ένηςπο κοινοποίηζηρ εςκολιών ςποδοσήρ αποβλήηων πλοίων
Πξηλ από ηελ είζνδν ζην ιηκέλα Πεηξαηά
(αλαγξάθεηαη ν ιηκέλαο πξννξηζκνύ θαη θνηλνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ 8111.1/41/09)

Σν παξόλ λα απνζηέιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηνλ θαηάπινπ
Όλνκα πινίνπ
Κσδηθόο θιήζεο
αζπξκάηνπ

Οιηθή ρσξεηηθόηεηα
(ΚΟΥ)

Αξηζκόο ΓΝΟ

Κξάηνο
εκαίαο

ETA Πεηξαηά

ETD Πεηξαηά

Σύπνο
πινίνπ

Πξνεγνύκελνο ιηκέλαο
πξνζέγγηζεο/ ρώξα
Σειεπηαίνο ιηκέλαο
Παξάδνζεο απνβιήησλ

Δπόκελνο ιηκέλαο
πξνζέγγηζεο/ ρώξα
Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο
Παξάδνζεο

Παξαδίδεηε:
ην ζύλνιν

κέξνο

θακία πνζόηεηα

από ηα απόβιεηά ζαο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο.
Σύπνο θαη πνζόηεηα απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ πνπ πξόθεηηαη λα παξαδνζνύλ ή λα παξακείλνπλ επί ηνπ πινίνπ, θαη
πνζνζηό ηεο κέγηζηεο ηθαλόηεηαο απνζήθεπζεο:
Αν παραδίδεηε όλα ηα απόβληηα ζσμπληρώζηε καηάλληλα ηην δεύηερη ζηήλη.
Αν παραδίδεηε μέρος ή καθόλοσ απόβληηα, ζσμπληρώζηε όλες ηις ζηήλες.

ΣΤΠΟ

ΑΠΟΒΛΗΣΑ
ΠΡΟ
ΠΑΡΑΓΟΗ
3
(m )

ΜΔΓΙΣΗ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΘΗΚΔΤ
Η
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
3
(m )

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
ΠΟΤ
ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ
ΔΠΙ ΣΟΤ
3
ΠΛΟΙΟΤ (m )

ΛΙΜΔΝΑ ΠΟΤ
ΘΑ
ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ
ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΟΤ
ΘΑ ΠΑΡΑΥΘΟΤΝ
ΜΔΣΑΞΤ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ
ΔΠΟΜΔΝΟΤ
ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΣΑΠΛΟΤ
3
(m )

Απόβληηα Έλαια
Καηάινηπα πεηξειαίνπ
(sludge)
Ύδαηα πδξνζπιιεθηώλ
(Bilge Water)
Λνηπά (λα
θαζνξηζζνύλ)
Αποππίμμαηα
Από ηξόθηκα
Πιαζηηθά
Λνηπά

ii

(1)

Λύκαηα
Απόβληηα πος
έσοςν ζσέζη με ηο
(2)
θοπηίο
(2)
Καηάλοιπα θοπηίος
(λα θαζνξηζζνύλ)
(1): Σα ιύκαηα κπνξνύλ λα απνξξίπηνληαη ζηελ ζάιαζζα ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 11 ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηεο
ύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 400/96, όπσο ηζρύεη. Σα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα δελ ρξεηάδεηαη
λα ζπκπιεξσζνύλ έλα ππάξρεη πξόζεζε πξαγκαηνπνίεζεο επηηξεπόκελεο απόξξηςεο ζηε ζάιαζζα
(2) Δθηηκήζεηο

ημειώζειρ:
1. Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα Διέγρνπο Αξρήο Ληκέλνο θαη άιινπο
ζθνπνύο επηζεώξεζεο
2. ην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο ΚΤΑ θαζνξίδνληαη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ
έγγξαθν.
3. Σν παξόλ έγγξαθν ζπκπιεξώλεηαη ππνρξεσηηθά εθηόο αλ ην πινίν θαιύπηεηαη από εμαίξεζε
ζύκθσλα κε ην άξζξό 9 ηεο ΚΤΑ 8111.1/41/09
Βεβαηώλσ όηη
 Οη σο άλσ ιεπηνκέξεηεο είλαη αθξηβείο θαη νξζέο
 Δπί ηνπ πινίνπ πθίζηαηαη επαξθήο ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο όισλ ησλ απνβιήησλ πνπ ζα
παξαρζνύλ κεηαμύ ηεο θνηλνπνίεζεο θαη ηνπ επόκελνπ ιηκέλα ζηνλ νπνίν ζα παξαδνζνύλ.
Ζκεξνκελία…………………………………
Ώξα………………………………………….
Τπνγξαθή……………………………………

iii

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΔΛΟΤ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΠΛΟΩΝ
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vi

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ - ΒΔΒΑΙΩΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΔΛΟΤ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ

vii

viii

ix

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV - ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ

x

Τπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ καηαβολήρ ηελών για παπαλαβή ςγπών αποβλήηων
και ζηεπών αποππιμμάηων ηων πλοίων.
Ολνκαζία Σξάπεδαο ......................……............

Καηάζηεκα.......…...............................

Ζκεξνκελία έθδνζεο ..................................
Ππορ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Γηεύζπλζε Δμππεξέηεζεο Πινίσλ & Δπηβαηώλ
Σκήκα Πεξηβαιινληηθώλ Δπθνιηώλ.
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ : Αθηή Μηανύιε 10
Σ.Κ. : 18538 ΠΔΗΡΑΗΑ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ ….......... ΔΤΡΩ ............…..……........
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο επηζηνιήο αλέθθιεηα
θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ
(ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο)
ηεο Δηαηξείαο ..............…….........................Γ/λζε....………………........................................
ή (ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή ύκπξαμεο) ησλ Δηαηξεηώλ :
1. ……………………………………………Γ/λζε …………………………………………..
2. …………………………………………….Γ/λζε…………………………………………..
3. ………………………….. ………………..Γ/λζε…………………………………………..
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή ύκπξαμεο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο σο κειώλ ηεο
Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ή ύκπξαμεο
(Τπόρξενη ζεσξνύληαη ν πινηνθηήηεο, ν εθνπιηζηήο θαη ν θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο
απαίηεζεο λαπηηθόο πξάθησξ ή ειιείςεη ηνύηνπ, ν ελεξγήζαο σο λόκηκνο αληηπξόζσπνο ηνπ
λαππεγήκαηνο, επζπλόκελνη έθαζηνο αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξν. ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ
πινηνθηήηεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν θύξηνο ηνπ πινίνπ. Ζ εηο νιόθιεξνλ επζύλε ηνπ πξάθηνξα
αηνλεί σο πξνο απηόλ θαη κόλνλ εάλ θαηά ηνλ ρξόλνλ ηεο επίδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ δελ
εθπξνζσπεί απνδεδεηγκέλα ην βαξπλόκελν λαππήγεκα, πεξί απηνύ δε είρε γλσζηνπνηήζεη
εγγξάθσο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΟΛΠ ΑΔ).
θαη

κέρξη

ηνπ

πνζνύ

ησλ

…………………………..

επξώ,

γηα

ηελ

καηαβολή

πποκαηαβαλόμενος ή ανηαποδοηικού ηέλοςρ για ηην παπαλαβή ςγπών αποβλήηων και
ζηεπεών αποππιμμάηων ηων πλοίων:
………………………………………………………………………………………………….
Σν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενύκαζηε λα
ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.

xi

Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή
ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηνύηαη (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ) ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ
καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό
ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

xii

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V - ΑΙΣΗΗ ΔΞΑΙΡΔΗ
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Ππορ : ΟΛΠ Α.Ε

Διεύθςνζη Εξςπηπέηηζηρ Πλοίων
Σμήμα Πεπιβαλλονηικών Εςκολιών.
Ακηή Μιαούλη 10
Σηλ.: 210 4550322 Φαξ: 210 4550323
e-mail : olp-geap@olp.gr
Ημεπομηνία………………….
ΑΙΣΗΗ ΕΞΑΙΡΕΗ
ηοισεία πλοίος: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ……………………………...
ΙΜΟ
……………………………...
ΗΜΑΙΑ
………………………………
ΚΟΥ
………………………………
ΝΗΟΛΟΓΙΟ
………………………………
ΣΤΠΟ ΠΛΟΙΟΤ………………………………
ηοισεία Νομ. Δκπποζώπος…………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Ππογπαμμαηιζμένο Γπομολόγιο ……………………………………...
………………………………………………………………………….
ςσνόηηηα αθίξεων ζηο λιμάνι ηος Πειπαιά ………………………
…………………………………………………………………………..
Λιμέναρ Γιακανονιζμού επί ηος δπομολογίος –ζςσνόηηηα
αθίξεων…………………………………………………………………
ηοισεία επικοινωνίαρ Λιμένα Γιακανονιζμού ……………………….
…………………………………………………………………………..
Γειώλνπκε αλεπηθύιαθηα όηη όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή.
Παξαθαινύκε λα εμεηαζζεί ην αίηεκά καο γηα εμαίξεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ
πινίνπ από ηελ :
1) Καηαβνιή ηειώλ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα Σειώλ θαη Σηκνινγίσλ Δπθνιηώλ
Τπνδνρήο Απνβιήησλ ΟΛΠ
2) Τπνρξέσζε Κνηλνπνίεζεο ζηνλ ΟΛΠ
3) Παξάδνζε απνβιήησλ ζηηο επθνιίεο ππνδνρήο απνβιήησλ ΟΛΠ
Ο ΑΗΣΩΝ
(Τπνγξαθή-θξαγίδα)

xiv

ςνημμένα: Α) Βεβαίσζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ ιηκέλα δηαθαλνληζκνύ,
όπσο ην Τπόδεηγκα VIII ηνπ Καλνληζκνύ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη όηη:
 Γηαζέηεη αλαγλσξηζκέλεο Δπθνιίεο Τπνδνρήο Απνβιήησλ Πινίσλ
 Δθαξκόδεη ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Πινίσλ ην νπνίν είλαη
εγθεθξηκέλν ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 8111.1/41/09 θαη ζα επηζπλάπηεηαη ε
Απόθαζε Έγθξηζεο ηνπ ρεδίνπ ή ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ηεο Απόθαζεο
Έγθξηζεο ηνπ ρεδίνπ.
 Τπάξρεη ζε ηζρύ δηαθαλνληζκόο ν νπνίνο εγγπάηαη όηη ην ζπγθεθξηκέλν
πινίν πιεξώλεη ηέιε θαη παξαδίδεη ηα απόβιεηά ηνπ ζηηο επθνιίεο
ππνδνρήο απνβιήησλ ηνπ ιηκέλα
 Υξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ δηαθαλνληζκνύ ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
βεβαίσζεο
Β) Απνδείμεηο παξάδνζεο απνβιήησλ ζηνλ ιηκέλα
δηαθαλνληζκνύ
Γ) Πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιόγην ην νπνίν ζα είλαη
ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα ιηκεληθή Αξρή ή όπνπ δελ
είλαη εθηθηό απηό λα πξνζθνκίδνληαη ζρεηηθά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία
Γ) πκπιεξσκέλνο Πίλαθαο ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ
(βιέπε ζει. 27 ηνπ Καλνληζκνύ)
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Ππορ : ΟΛΠ Α.Ε
Διεύθςνζη Εξςπηπέηηζηρ Πλοίων
Σμήμα Πεπιβαλλονηικών Εςκολιών.
Ακηή Μιαούλη 10
Σηλ.: 210 4550322 Φαξ: 210 4550323
e-mail : olp-geap@olp.gr
Ημεπομηνία………………….
ΑΙΣΗΗ ΜΔΙΩΗ ΣΔΛΩΝ
ηοισεία πλοίος: ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΤ……………………………...
ΙΜΟ
……………………………..
ΗΜΑΙΑ
………………………………
ΚΟΥ
………………………………
ΝΗΟΛΟΓΙΟ
………………………………
ΣΤΠΟ ΠΛΟΙΟΤ………………………………
ηοισεία Νομ. Δκπποζώπος…………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Ππογπαμμαηιζμένο Γπομολόγιο ……………………………………...
………………………………………………………………………….
ςσνόηηηα αθίξεων ζηο λιμάνι ηος Πειπαιά ………………………
…………………………………………………………………………..
Γειώλνπκε αλεπηθύιαθηα όηη όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή.
Παξαθαινύκε λα εμεηαζζεί ην αίηεκά καο γηα κείσζε ησλ θαηαβαιιόκελσλ ηειώλ
ηνπ πξναλαθεξόκελνπ πινίνπ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα Σειώλ θαη Σηκνινγίσλ
Δπθνιηώλ Τπνδνρήο Απνβιήησλ πινίσλ ηνπ ΟΛΠ.
Ο ΑΗΣΩΝ

(Τπνγξαθή- θξαγίδα)

xvii

ςνημμένα: 1)

2)

Βεβαίσζε ηνπ Σνπηθνύ Κιηκαθίνπ Δπηζεώξεζεο
Δκπνξηθώλ Πινίσλ ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελαξρείνπ
Πεηξαηά όηη ην πινίν παξάγεη κεησκέλεο πνζόηεηεο
απνβιήησλ.
ρεηηθέο απνδείμεηο γηα παξαγσγή κεησκέλσλ
Πνζνηήησλ απνβιήησλ.

xviii

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII - ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
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ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΔΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΓΟΥΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ο Πλοίαρχος του πλοίου που έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες για την
παράδοση αποβλήτων σε εγκαταστάσεις ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων
πρέπει να προωθήσει τις ακόλουθες πληροφορίες, μαζί με κάθε συμπληρωματικό
έγγραφο, στην αρμόδια Αρχή του Κράτους ημαίας, αν είναι εφικτό στις αρμόδιες
Αρχές του Κράτους Λιμένα. Σο Κράτος ημαίας πρέπει να ενημερώσει τον ΙΜΟ
και το Κράτος Λιμένα του συμβάντος. Σο Κράτος Λιμένα πρέπει να ερευνήσει την
αναφορά και να ανταποκριθεί κατάλληλα ενημερώνοντας τον ΙΜΟ και κάνοντας
αναφορά στο Κράτος ημαίας σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΛΟΙΟΤ
Όλνκα πινίνπ:
_________________________
Πινηνθηήηεο ή Γηαρεηξηζηήο:
_________________________
Γηαθξηηηθνί αξηζκνί ή γξάκκαηα:
_________________________
IMO Number:
_________________________
Gross tonnage:
_________________________
Ληκέλαο Νενιόγεζεο:
_________________________
Κξάηνο εκαίαο:
_________________________
Καηεγνξία πινίνπ:
 Γεμακελόπινην
 Γεμακελόπινην ρεκηθώλ
 Φνξηεγό κεηαθνξάο ρύκα θνξηίνπ
 Πινίν κεηαθνξάο άιιεο θαηεγνξίαο
θνξηίνπ
 Δπηβαηηθό πινίν
 Άιιν (πξνζδηνξίζηε) _________
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ΣΟΙΥΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑ
Υώξα:
_________________________
Όλνκα ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκέλα:
_________________________
Σνπνζεζία/ Όλνκα ιηκέλα:
_________________________
(πρ πξνβιήηαο/ζηαζκόο/απνβάζξα)
Όλνκα ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο
Σσλ επθνιηώλ ππνδνρήο απνβιήησλ (αλ έρεη εθαξκνγή):
_________________________
Δίδνο ιηκέλα:
 Ληκέλαο εθθόξησζεο
 Ληκέλαο Φόξησζεο
 Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή

βάζε
2.6
2.7
2.8

 Άιιν (Πξνζδηνξίζηε)
Ζκεξνκελία άθημεο:
Ζκεξνκελία ζπκβάληνο:
Ζκεξνκελία αλαρώξεζεο:

_________________________
__/__/____ (εκ/κελ/έηνο)
__/__/____ (εκ/κελ/έηνο)
__/__/____ (εκ/κελ/έηνο)

xx

3
3.1

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΤΚΟΛΙΩΝ ΤΠΟΔΟΥΗ
Δίδνο θαη πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ γηα ηα νπνία νη επθνιίεο ππνδνρήο ηνπ ιηκέλα ήηαλ
εκθάληζαλ αλεπάξθεηα θαη ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίζζεθαλ

Καηηγοπία αποβλήηος

Ποζόηηηα
ππορ
παπάδοζη
(m3)

Πποβλήμαηα πος ανηιμεηωπίζθηκαν
Ποζόηηηα Τπνδείμηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζζεθαλ
ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα αθόινπζα γξάκκαηα
πος δεν
θσδηθνύο, θαηάιιεια:
έγινε
A Γελ ππήξρε δηαζέζηκε επθνιία ππνδνρήο
δεκηή
B Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε
C Ζ ρξήζε ησλ επθνιηώλ ηερληθά δελ ήηαλ
(m3)
δπλαηή
D Γπζπξόζηηε Σνπνζεζία
E Σν πινίν έπξεπε λα πξνζεγγίζεη ζηνλ
πξνβιήηα κε θαζπζηέξεζε/θόζηνο
F Τπεξβνιηθή ρξέσζε γηα ηελ ρξήζε ησλ
επθνιηώλ
G Άιιν (παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε ζηελ
παξάγξαθν 3.2)

MARPOL Annex I-related
Καηεγνξία πεηξειαηνεηδώλ
απνβιήησλ
Oily bilge water
Oily residues (sludge)
Oily tank washings (slops)
Dirty ballast water
Scale and sludge from tank cleaning
Other (please specify ……………….)
MARPOL Annex II-related
Καηεγνξία Δπηβιαβώλ Τγξώλ
Οπζηώλ1 Τπνιείκκαηα/κίγκαηα κε
λεξό γηα απόξξηςε ζηηο επθνιίεο
ππνδνρήο απνβιήησλ από ηε
δεμακελή εθπιπκάησλ
Category Υ substance
Category Τ substance
Category Ε substance
MARPOL Annex IV-related

Λύκαηα
MARPOL Annex V-related
Καηεγνξία απνξξηκκάησλ
Plastic
Floating dunnage, lining, or packing
materials
Ground paper products, rags, glass,
metal, bottles, crockery, etc.
Cargo residues, paper products, rags,
glass, metal, bottles, crockery, etc.
Food waste
Incinerator, ash
Other (please specify ……………….)
MARPOL Annex VI-related
1

Τπνδεηθλύεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.2, ε θαηάιιειε νλνκαζία ησλ πγξώλ Υεκηθώλ Οπζηώλ (NLS) θαη εάλ ε
νπζία ραξαθηεξίδεηαη σο «ζηαζεξνπνηεκέλε» ή «πςεινύ ημώδνπο».

xxi

Ozone-depleting substances and
equipment containing such substances
Exhaust gas-cleaning residues

3.2

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ
παξαπάλσ πίλαθα.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.3

πδεηήζαηε απηά ηα πξνβιήκαηα ή ηα αλαθέξαηε ζηηο επθνιίεο ππνδνρήο απνβιήησλ;
 Ναη

 Όρη

Δάλ λαη, κε πνηνλ (παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Δάλ λαη, πνηα ήηαλ ε αληαπόθξηζε ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο ηνπ ιηκέλα ζηελ ππόζεζή
ζαο ;
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.4

Δίραηε ελεκεξώζεη πξνεγνπκέλσο (ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ιηκαληνύ) ζρεηηθά κε
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πινίνπ γηα επθνιίεο ππνδνρήο απνβιήησλ;
 Ναη

 Όρη

 Γελ έρεη εθαξκνγή

Δάλ Ναη, ιάβαηε επηβεβαίσζε γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο θαηά ηελ
άθημε;
 Ναη

4

 Όρη

ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ/ΥΟΛΙΑ
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Τπνγξαθή ηνπ Πινηάξρνπ
Ζκεξνκελία: __/__/____

(εκ/κελ/έηνο)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙI – ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΠΙΣΟΛΗ ΛΙΜΔΝΑ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΔΞΑΙΡΔΔΙ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΣΗ ΚΤΑ 8111.1/41/09

xxiii

…………………………………(Στοιχεία φορέα διαχείρισης Λιμένα)
ΒΕΒΑΙΩΗ
1. Βεβαιώνεται ότι ………………………………………..2 διαθέτει στο πλαίσιο
εφαρμογής της ΚΤΑ 8111.1/41/09 (ΥΕΚ 412/Β΄/06-03-2009)
για…………………………………......3 εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, το οποίο και εφαρμόζει σύμφωνα με
4εγκριτικής
τις απαιτήσεις της ………………………
απόφασης
5
……………………………………… και των κείμενων διατάξεων που
διέπουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.
2. Σο πλοίο…………………………………………..6 εκτελεί προγραμματισμένα
δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στο λιμένα
……………………………………… αρμοδιότητας μας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 9 της ΚΤΑ 8111.1/41/09 (ΥΕΚ 412/Β΄/06-032009) και παραδίδει……………………………………….7 καταβάλλοντας
τα προβλεπόμενα τέλη.
3. Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα από ………............... έως
……………
και
χορηγείται
κατόπιν
αίτησης
του
8
…………………………………………. προκειμένου να κατατεθεί στον
…………………………………………….9 για εξαίρεση του ανωτέρω πλοίου
στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 της ΚΤΑ 8111.1/41/09 (ΥΕΚ
412/Β΄/06-03-2009).

……………………………………….10

2

Όλνκα θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα
Όλνκα ιηκέλα δηαθαλνληζκνύ
4
Αξηζκόο πξσηνθόιινπ εγθξηηηθήο απόθαζεο
5
Φνξέαο πνπ εμέδσζε ηελ εγθξηηηθή απόθαζε (Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο ή Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο)
6
ηνηρεία Πινίνπ (Όλνκα, εκαία, Αξηζκόο αλαγλώξηζεο ΗΜΟ, Αξηζκόο MMSI, Γηεζλέο Γηαθξηηηθό ήκα)
7
Δίδνο ησλ απνβιήησλ πνπ παξαδίδνληαη
8
ηνηρεία αηηνύληνο
9
Φνξέαο δηαρείξηζεο ιηκέλα από ηνλ νπνίν επηζπκεί λα εμαηξεζεί
10
Τπνγξαθή θαη ζηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα
3
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